
V PLP CZECH REPUBLIC (MICOS) vyvíjíme, vyrábíme a dodáváme pasivní komponenty všem, kteří pro své 
optické sítě hledají jednoduchá a inovativní řešení s vysokou přidanou hodnotou. Máme kompletní sortiment 
pro budování všech typů FTTx sítí, a jsme firma z Česka, což usnadňuje logistiku či konzultace přímo v terénu.

Pro zpracování kovů a plastů používáme moderní technologické vybavení i dlouholeté zkušenosti. Nabízíme 
odborné vystrojování optických rozvaděčů, tj. osazování optickými konektory s optickými pigtaily a svazkování 
optických vláken. Jsme držiteli mnoha certifikací včetně ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Naše produkty – optické zásuvky, nástěnné optické rozvaděče, pilířové optické rozvaděče, optické spojky, 
optické vany, vysokokapacitní optické rozvaděče a datové rozvaděče – lze použít v centrálních uzlech, 
distribučních bodech, budovách a rodinných domech. Vymysleli jsme také vlastní unikátní FibeRoad™ systém, 
který se dá použít v každé části optické sítě od malého boxu po velkou skříň a díky kterému se výstavba 
stává běžnou rutinou. Většinu sortimentu, který čítá přes tisíc položek, exportujeme do více než 70 zemí.

Firma vznikla v roce 1990 jako Micos Telcom. A v roce 2019 se stala součástí mezinárodní společnosti 
Preformed Line Products (PLP), která se řadí mezi významné vývojáře, výrobce a dodavatele produktů 
k výstavbě a údržbě nadzemních i podzemních sítí. V českých a slovenských sítích zdomácněly především 
spojky COYOTE®, jejichž výroba se postupně přesouvá k nám do Česka.

Ve skupině PLP se stáváme Centrem excelence pro oblast telekomunikací a FTTx sítí. A právě ve spojení 
výzkumu a vývoje s vlastní výrobní činností vidíme jeden z největších benefitů. Jsme totiž schopni 
nabídnout nestandardní a nová technická řešení přesně na míru – od vývoje a výroby prototypu až po 
testování a nasazení do provozu.

Řešíme i otázky udržitelného rozvoje a bezpečnosti práce. Disponujeme celkem 18 pracovišti 
s označením „clean room“ – s komplexním řešením projektů a nejvyššími požadavky na 
čistotu a závěrečnou kontrolu. To nám a našim zákazníkům pomáhá šetřit čas a náklady, 
eliminovat chyby a trvale zvyšovat kvalitu.

O PLP CZECH REPUBLIC (MICOS)
Naše vize: Spojení, na které se můžete spolehnout.
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Rádi bychom vás informovali, že na začátku roku 2023 došlo ke změně naši identity v souvislosti s přecho-
dem pod globální skupinu PLP (Preformed Line Products) se sídlem v Clevelandu, USA. V roce 2023 budeme 
vystupovat jako PLP CZECH REPUBLIC (MICOS), přičemž po skončení roku 2023 budeme vystupovat pouze 
pod globálním názvem PLP CZECH REPUBLIC. Tento proces navazuje na akvizici z roku 2019 a vychází z po-
třeb jednotné komunikace na globálním trhu.

„V průběhu roku 2022 jsme pečlivě analyzovali vývoj na globálním trhu a potřeby plnění našich obchodních 
i marketingových cílů. Na základě pečlivého vyhodnocení situace jsme se rozhodli pro přechod identity ke 
značce PLP,“ uvedl Jiří Novák, EMEA Sales Director společnosti MICOS TELCOM. „Tento krok vyplývá také 
z rozhodnutí razantně posílit výrobu řady optických spojek COYOTE®, které se dovážely z USA, u nás v České 
republice. Naši zákazníci tak budou mít vyšší garance dostupnosti a flexibility plnění objednávek, a navíc 
dosáhneme výrazného snížení uhlíkové stopy při obchodním pokrytí celé oblasti EMEA.“

Změna identity se během tohoto roku nedotkne oficiálního názvu registrovaného v obchodním rejstříku. Do 
konce roku 2023 zůstává název společnosti MICOS TELCOM s.r.o. a název „MICOS“ bude graficky doplňovat 
také globální brand PLP, aby přechod pod identitu PLP byl pro zákazníky plynulý a srozumitelný.




